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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Nemzetközi Nőnap, a nőnap eredete 

Dátum: 2021. 03. 08. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_n%C5%91nap(2021.03.06.) 

https://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis-friss-hir-ujdonsag/4981-a-nonap-eredete-nemzetkozi-nonap-2011 

https://nonapra.hu/nemzetkozi-nonap/nonap-2021(2021.03.06.) 

https://nonapra.hu/nonapi-koszonto/nonapi-idezetek-kepekkel/ (2021.03.06.) 

https://nonap.info/nonapi-filmek-15-inspiralo-film/ (2021.03.06.) 

https://ridikul.hu/cikk/2020/03/08/nonap (2021.03.06.) 

 

 

Sziasztok, Lányok! 

Ezzel a csodás képpel kívánok nektek Boldog Nőnapot! 

 

 

 

 

Fotó: shutterstock/Komarina 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_n%C5%91nap
https://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis-friss-hir-ujdonsag/4981-a-nonap-eredete-nemzetkozi-nonap-2011
https://nonapra.hu/nemzetkozi-nonap/nonap-2021
https://nonapra.hu/nonapi-koszonto/nonapi-idezetek-kepekkel/
https://nonap.info/nonapi-filmek-15-inspiralo-film/
https://ridikul.hu/cikk/2020/03/08/nonap
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A mai foglalkozásunk témája nem is lehetne más, mint a Nemzetközi Nőnap, a nőnap eredete. 

Március 8. – ezen a napon sok országban a főszerep a hölgyeké. A nemzetközi nőnap az 

egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a 

nők évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és lehetőségekkel 

élhessenek. 

 

 

 

 

A nőnap a mai virágos, kedveskedő megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, 

harcos, a nők egyenjogúságával (munkavállalásával) kapcsolatos demonstratív nap volt. A 

nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami azt a küzdelmet 

eleveníti fel, melyet a nők évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlő 

jogokkal és lehetőségekkel élhessenek. 1857. március 8-án emberibb munkafeltételeket és 

magasabb fizetést követelő 40 ezer textilipari dolgozó nő tüntetett New York utcáin. 1866. 

szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé (hivatalosan: Nemzetközi Munkásszövetség) első 

kongresszusán határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a határozat 

annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon 

van. 

Az 1899. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén ismét napirendre került 

a téma: Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek 

védelmét és a nők széleskörű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.  
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Clara Zetkin és Rosa Luxemburg nőjogi harcosok (1910) 

 

1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot február utolsó 

vasárnapjára, 28-ára igazítva. 

A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között határoztak 

arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközi jelleggel nőnapot tartanak. 

A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem született 

döntés. 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották 

meg a világon először a nemzetközi nőnapot. 1917. március 8-án (a Julianus naptár szerint 

február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) Oroszországban nők tüntettek kenyérért és 

békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására – II. Miklós cár 

lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált 

véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a. A nemzetközi 

nőnapot 1977 óta az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. 

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos 

Nőszervező Bizottság röplapokat osztott.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feminizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Zetkin_luxemburg1910.jpg
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A következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-

diktatúrában a nőnap ünneplése kötelezővé vált. Az eredetileg különböző időpontokban 

rendezett nőnap 1948-tól szovjet mintára március 8-ra esik.  

Az évek múlásával az ünnep politikai színezetét felváltotta az ajándékozás, 

köszönetnyilvánítás, amely az Anyák napjához és a Valentin naphoz hasonlítható leginkább. 

 

Napjainkban elterjedt szokás, hogy a fiúk, férfiak virággal kedveskednek női családtagjaiknak, 

rokonaiknak, munkatársnőiknek, közeli ismerőseiknek. A Nemzetközi Nőnap a férfitársadalom 

tiszteletét és megbecsülését fejezi ki a gyengébbik nem felé, hiszen nők nélkül ők sem 

létezhetnének. 

 

Minden országban kicsit mások a szokások, országonként más szokások honosodtak meg. 

Kínában március 7-én lánynapot is tartanak, smink és táncversenyekkel. 

Pakisztánban a dolgozó nők megemlékeznek arról a folytonos harcról, melyet jogaikért 

vívnak.  

Lengyelországban feminista rendezvényeket szerveznek Nőnapon. 

Taiwanon a derékméretek változására irányuló kutatási eredményeket teszik közzé nőnapon, 

az elhízás veszélyeire figyelmeztetve ezzel a nőket, illetve az egész társadalmat. 

Olaszországban mimózát szokás adni ezen a napon. 

 Franciaországban gyöngyvirágot, ibolyát és violát. 

Magyarországon  mára már több fajta virág ajándékozása is divatba jött. 

Nőnek lenni varázslatos, kihívásokkal teli utazás! 
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Végezetül szeretném figyelmetekbe ajánlani a következő linket: 

 https://nonap.info/nonapi-filmek-15-inspiralo-film/ , ahol nőnapi filmek gyűjteményből 

válogathattok, ahol amerikai, francia és magyar filmeket is találtok. Mindegyik film ismert 

vagy kevésbé ismert, de inspiráló, erős női karakterekről szól. 

 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok! 

Köszönöm figyelmeteket! 

 

https://nonap.info/nonapi-filmek-15-inspiralo-film/

